Varhaiskasvatuksen palveluseteli
Varhaiskasvatuksen palveluseteli on kunnan myöntämä tuki, jota perhe voi hakea silloin,
kun lapsen vanhemmat valitsevat kunnallisen varhaiskasvatuksen sijasta yksityisen
palveluntuottajan järjestämän hoidon. Varhaiskasvatuksen palveluseteli koskee vain
varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatusoikeutta. Palveluntuottajan tulee olla
kunnan hyväksymä ja valvoma. Palveluseteli on lapsikohtainen ja sulkee pois Kelan
maksaman kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen sekä kunnalliset
varhaiskasvatuspalvelut. Palveluseteli maksetaan palvelun tuottajalle perheen
hakemuksesta.
Palvelusetelin hakeminen
Palveluseteliä haetaan varhaiskasvatuksen palvelusetelihakemuslomakkeella sen
jälkeen, kun perhe on tehnyt palvelusopimuksen yksityisen päiväkodin tai
perhepäivähoitajan kanssa. Jokaiselle lapselle täytetään oma palvelusetelihakemus
Daisynet:in kautta osoite https://kontiolahti.daisynet.fi/eDaisy
Palvelusetelin omavastuun määräytyminen
Asiakkaan omavastuuosuus määritellään varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan
ja on sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.
Palveluntuottaja perii vanhemmilta palvelusetelin omavastuuosuuden (asiakasmaksun).
Palveluntuottaja voi periä asiakkaalta lisämaksua (esim. retket), kuitenkin enintään 20
€/kk. Palveluntuottajan on määriteltävä lisämaksut asiakkaan kanssa tehtävässä
palvelusopimuksessa.
Palvelusetelin arvo tarkistetaan, jos






lapsi täyttää 3 vuotta
perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10 %)
perhekoossa tapahtuu muutos, esimerkiksi huoltajuus muuttuu
perheeseen syntyy uusi jäsen tai joku lapsista täyttää 18 vuotta
hoidon tarve muuttuu

Liitteet
Todistukset tuloista. Kopio palvelusopimuksesta.
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PALVELUSETELIN ARVOT 1.8.2018 ALKAEN
Palvelusetelin arvossa on huomioitu varhaiskasvatuslain mukainen lapsen oikeus
20h/viikossa varhaiskasvatukseen. Perheen omavastuuosuus muodostuu vähentämällä
varhaiskasvatuksen asiakas-maksulain mukainen tulosidonnainen maksu palvelusetelin
arvosta.
Esimerkkilaskelma palvelusetelin arvon määrittämisestä, yli 3-vuotias kokopäivähoidossa
päiväkodissa: 780,00 – 290,00 asetuksen mukainen hoitomaksu = palvelusetelin arvo.
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Palvelusetelin arvossa on huomioitu varhaiskasvatuslain mukainen lapsen oikeus
20h/viikossa varhaiskasvatukseen. Perheen omavastuuosuus muodostuu vähentämällä
varhaiskasvatuksen asiakas-maksulain mukainen tulosidonnainen maksu palvelusetelin
arvosta.
Esimerkkilaskelma palvelusetelin arvon määrittämisestä, yli 3-vuotias kokopäivähoidossa
päiväkodissa: 780,00 – 290,00 asetuksen mukainen hoitomaksu = palvelusetelin arvo.
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